ONSDAG 28. AUGUST 2019
KULTURHUSET, OSLO
- POLITISK PUB-

OSLOPOLITIKKEN FØR OG
ETTER VALGET

Valgkampens viktigste møte i Oslo! - Fokus på velferd, fordeling og arbeidsliv

Oslo har har et rødgrønt byråd i fire år, etter 18 år med blåblått styre. Byrådet har styrt med
støtte fra Rødt. Hva er oppnådd i kampen for et rettferdig arbeidsliv, profittfri velferd og et mer
solidarisk og miljøtilpasset samfunn? Bakgrunn for samtalene og debatten er Rapporten Veien
mot Profittfrie byer og LO i Oslos spørsmål til partiene.
Vi spør: Hvor langt er vi kommet på å ta profitt ut av velferd? Hvorfor øker Oslos innkjøp av
vikartjenester? Hva skjer med faste ansettelser og hele stillinger? Har ansatte fått større
innflytelse på eget arbeid? Tas tjenester tilbake og organiseres kommunen bedre, også innen
tekniske tjenester? Bilfri by er bra – ivaretas funksjonshemmede og yrkessjåfører på en god
måte? Hvordan skal vi sikre oss mot sosial dumping både i byggebransjen og i
restaurantbransjen? Hvor går veien videre?
Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet møter tillitsvalgte og blir stilt til ansvar for hva
som er oppnådd og hvilke forventninger vi har til de neste fire åra.
Politikerpanelet:
Frode Jacobsen, Oslo Arbeiderparti
Arvid Ellingsen, faglig kandidat på bystyrelista for Oslo SV
Lan Marie Nguyen Berg, byråd, Oslo MDG
Siavash Mobasheri, leder Rødt Oslo
Bjørg Sandkjær Leder og listetopp for Oslo Senterparti
Fra fagbevegelsen – i to paneler:
Rune Lang, leder for videregående seksjon, Utdanningsforbundet i Oslo
Line Orlund, leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo (Invitert)
Thomas Eliassen, sekretær Fagforbundet avd 6,Tekniske etaters forening,
Kort pause
Merethe Solberg, leder Fellesforbundet avdeling 10,hotell og restaurant
Kristine J. Wendt, elektriker, klubb- og avdelingstillitsvalgt, Elogit
Erik Thorkelsen, klubbleder Ringnes,NNN
Møteledere: Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo og Helene Bank fra For velferdsstaten.

STED: KULTURHUSET, YOUNGSGT 6
TID: 18-20.30
DATO: 28. AUGUST 2019
INNGANG GRATIS!

